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Dinsdag 12 dec. Staking. Alle kinderen zijn vrij. 

Donderdag 14 dec. Groep 7/8 brengt een bezoek aan de voedselbank. 

Donderdag 14 dec. Groep 5/6 gaat naar Sleeping Beauty in het 

muziektheater. 

Vrijdag 15 dec. Groep 7/8 brengt een bezoek aan het Joods Historisch 

museum. 

Donderdag  21 dec. Kinderen tot 12 uur school. 

 21 dec.  Kerstviering in de kerk om 19:00 

 21 dec. Nieuwsdries komt uit 

Vrijdag  22 dec.  Kinderen tot 12 uur school, daarna kerstvakantie. 

Maandag  8 jan. Weer naar school. 

 

 
 

 

 

Staking 12 december. 
Dinsdag 12 december is er weer een landelijke stakingsdag. Er wordt gestaakt voor meer loon, 
verlaging van werkdruk en meer handen in de klas.  
Op de Driessen zijn we nog in de riante positie van vier groepen met relatief weinig kinderen. Toch 
ervaren wij ook regelmatig een hoge werkdruk door o.a. de vele administratie.  En juist doordat we 
een kleine school zijn, komen alle taken die buiten de onderwijstaken liggen, maar wel van belang 
zijn voor de school, op minder schouders neer. Het team van de Driessen gebruikt deze dag dan ook 
om te werken aan verschillende taken waar we weinig of niet aan toe komen, om zo de werkdruk 
wat te verminderen.  
 

Voedselbank actie. 
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoede grens. De voedselbanken helpen 
de armste gezinnen door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Daarom houden wij dit jaar 
weer met de school een inzamelactie voor de Voedselbank. Wilt U eens een rondje door de 
voorraadkast doen? U heeft daar vast wel producten in staan die wij zoeken voor de inzamelactie. 
Heeft u soep, rijst , koekjes, shampoo, zeep of pastasaus staan, neem het mee! Het is het leukst 
wanneer ieder kind of gezin een artikel mee neemt, dan is de mand die in de gang, voor de 
directiekamer staat snel en goed gevuld. Op donderdag 14 december zullen de groepen 7 en 8 een 
bezoek brengen aan de voedselbank en de mand mee nemen. Wij hopen op een grote opbrengst!  
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Kerststukje maken. 
Op dinsdagmiddag 19 december gaan alle kinderen van de school een kerststukje maken. Wilt U uw 
kind een kaars, versieringen( zoals dennenappeltjes, balletjes, slingers, takken enz.) en een bakje 
gevuld met oase meegeven? Graag voorzien van naam. 
 

Kerstprogramma: 
Op donderdag 21 december is de Kerstviering op school. Alle groepen zijn die dag om 12.00 uur uit.  
Avondprogramma: 
Vanaf 17:15 brengen de leerlingen het eten in de klas, ouders kunnen meelopen en ook in de andere 
klassen kijken. 
17:40 De bel gaat, ouders gaan weg en de kinderen gaan naar het speellokaal voor een kerstverhaal. 
18:00 Kinderen gaan naar de klas om samen te eten. 
18:35 Opruimen 
18:50 Verzamelen op het plein en naar het kerkje lopen met een lichtje in de hand. 
Ouderraad ontvangt de ouders vanaf 18:45 met glühwein bij het kerkje. 
19:00 Start programma in het kerkje. 
Er wordt al druk geoefend in de groepen door juf Jenneke (onze muziek juf). 
 

   
 
Op vrijdag 22 december wordt alles opgeruimd en zijn de kinderen om 12:00 uur uit en begint de 
Kerstvakantie. 
 



Bezoek uit Zimbabwe op de W.J. Driessenschool.       
 

     
Margot, Noreen, juf Marja, Jan, de man van Margot en Ednah.    Juf Marja ontvangt een boek van Ednah met Zimbabwaanse verhalen. 

 

Op 28 november brachten Ednah en haar kleindochter Noreen, twee vrouwen uit Zimbabwe,  een 
bezoek aan de W.J. Driessenschool. Ednah heeft samen met Margot, een Nederlandse, een 
peuter/kleuterspeelzaal opgericht en zij wil dit nu samen met Noreen uitbreiden tot een school. In 
Zimbabwe zijn meerdere private-schools, maar die worden voornamelijk door rijke kinderen bezocht. 
Hun ouders kunnen de kosten daarvoor betalen. Voor de armere kinderen zijn er wel een paar 
scholen, maar die zijn over het algemeen gesticht door vrijwilligersorganisaties. Wanneer daar het 
geld op is, is er voor die scholen ook weinig  geld meer en daarom zijn er nagenoeg bijna geen 
materialen aanwezig. Ook willen leerkrachten  vaak niet op deze scholen werken omdat ze daar 
slecht betaald krijgen.  Eén leerkracht op 50 kinderen is dan ook geen uitzondering. Ook de kwaliteit 
van het onderwijs is vaak onvoldoende.  
De dames keken hier hun ogen uit en gingen met nieuwe energie weer op weg om hun droom te 
kunnen verwezenlijken. 
 

Het huis van Sinterklaas. 

  



Op 28 november brachten de kinderen van groep 1 t/m 4 een bezoek aan het Sinterklaashuis in 
Schoorl.  De kinderen werden door de pieten rondgeleid. Sinterklaas was deze dag op bezoek bij 
zieke kinderen en dus helaas afwezig, maar er was genoeg voor de kinderen te zien zoals de 
slaapkamer, woonkamer en badkamer van de Sint. Ook de slaapkamer van de pieten met 
stapelbedden en de inpakkamer werd bekeken, hier lagen heel veel pakjes en natuurlijk speelgoed. 
De kinderen mochten een taaipopje versieren met lekkere snoepjes en er was een heus 
pietenparcours in een grote tent waar alle kinderen konden stokpaardje rijden en pakjes in de 
schoorsteen gooien. Na de nodige foto’s met piet en sinterklaasliedjes te hebben gezongen kreeg 
iedereen een handvol strooigoed en werden alle pieten gedag gezwaaid. Het was een leuke middag 
met stralende kinderen. 
 

Kinderpostzegelactie 
Voor kinderen, door kinderen, dat was het motto van de Kinderpostzegelactie. 

Dankzij de geweldige inzet van de kinderen van groep 7/8 is het mooie bedrag van  

                                                                  €1406,69  

bij elkaar gebracht. Een prachtig resultaat! Groep 7/8 heel erg bedankt hiervoor. Jullie zijn toppers! 

 

Gevonden 
Op het plein is een roze swarovski pen gevonden. Op te halen bij Jetty. 

 
 
    

 

    

 


